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أن يُحكى 

نملة عظيمة كانت تحكم مملكة من النمل ، وكان 

وقد كانت تحب جميع من يعمل فينمالءسمها ا

المملكةفي خدمتها في المملكة، وكان جميع من 

تهم، يحبونها، ألنها كانت تساعدهم في كل احتياجا

من تأمين مصادر الطعام، وحفر المساكن في 

مواطن آمنة بعيده عن المخربين، وفي تعزيز 

الحماية الالزمة للمملكة من األعداء 



وكانت تفصل 

ان بين المتخاصمين والمتنازعين ، فذات يوم جاءتها نملت

:  متنازعتان

نمالن سمها ى، ااالول

نملون  سمها ، اوالثانية

نـــزاع 



ىعلحاولت أن تتعرف 

ين سبب نزاعهما ، فاجتهدت إلى أن عرفت بعد ح

ل الذي كان يفص“ الخط ”أن سبب هذا النزاع هو 

بينهما 

!



ففي كل مرة 

خالفا مع بعضهما البعض، ينشبن فيها يتعامالكانا 

.فراقى في الغالب إلينتهي فخالف البينهما، وإذا نشب 

ال ونملون كانا يحبان بعضهما البعض ونمالن لكن 

الف، يريدان أن يفترقا نتيجة ما ينشب بينهما من خ

بما فقررا الذهاب إلى الملكة نمالء كي ترشدهما 

.  متحابين على الدواميجعلهما 

!



قررت الملكة نمالء

ان يعاني أن تستكشف سبب الخالف، فقالت في نفسها لربما ك

في البصر، فأحضرت قطعة من الحلوى  مشكلة أحدهما  من 

غني من يبلسأكافئ  : منهماووضعتها خلف حجر فقالت لكل 

.  هذا الحجروراء الذي أخفيه ءالشيباسم 

!



فلم يهتديا

ألن الحجر كان يحجب قطعة الحلوى

: معا فقاالفأزالت الحجر، 

.إنها قطعة حلوى



أدركت نمالء الملكة 

ي فمشكلة أي يعاني من يكن لم واحد منهما ،أن كل 
:اإلبصار، فقررت أن تسألهما السؤال التالي 

قل لي يا نمالن هل أنتما تلعبان معا ؟

قال نمالن على الفور، نعم 

فوجهت السؤال إلى نملون، وما هي اللعبة التي 
تفضالن اللعب بها ؟

.فقال نملون على الفور، الكرة

رات الكنوع من أنواع أي بفبادرت الملكة بالسؤال، 
؟ تلعبان 



؟رات الكأي نوع من أنواع 

!كرة قدم 1.

!كرة مائية 2.



راتالكهناك أنواع عديده من 



! الجوزكرة قالتا 



فقالت الملكة نمالء

؟“ الجوز”اللعب بكرة خترتما ولماذا 
في الجوز فوائد عدة، ألن  :”نمالن ونملون“فقالتا 

لنباتي ازيته أما فيمنحنا الذكاء، ، يغذي العقلهو ف
القوة يمنحنا فالقلب يقوي فإنه 



أدركت الملكة نمالء 

:إن نمالن ونملون كانا

الطعام المفيد كالن أي

ويلعبان باأللعاب المفيدة التي تقوي الجسد 

:فبادرتهما بالسؤال 

من منكما يعرف اسم هذا الرقم 

الجسد  



فقال نمالن 

هذا الرقم ثمانية 

فرد عليه نملون كال بل هو رقم سبعة 



أدركت الملكة نمالء

بسبب على الفور، أن سبب النزاع الذي كان يشب في كل مرة بينهما كان

زاوية النظر، ذلك أن الرقم كان بالفعل ثمانية، وكان أيضا سبعة 

ى تومسأن يكونا على ، إألّ وما كان عليهما في كل مرة يتنازعان فيها 

.من الخط  الذي يفصلهما واحد 



من أجل تثبيت المعاني السابقة 

، باجات، من الممكن تعزيز تلك المعاني بتوفير قمصان، قبعات

بر كي تدرج عليها شخصيات القصة بهدف تعزيز القيمة ع
.مسار من تفعيل حواس الطفل، وتحويل القيم لمنتجات



أكثر 

من 

100
آيــــــــــة 

18

نمــــــــــــــــــــــالء



ية من لقد روعي في تأليف قصص نادي االطفال للشريحة العمر

سنوات أن تترجم كل قصة محور رئيسي من محاور منهج6-8

:القصص وفق ما يليت ءجالذا " تفعيل القيم وممارستها "

المحورعنوان القصة تسلسل

تفعيل الحواس ، ومفهوم دارسين وريحانة 1

القراءة 

سامح تعزيز قيمة التعايش والتتالة ولينا 2

قيمة فض النزاع ومفهوم نمالن ونملون والملكة نمالء3

"االدراك"

تحفيز الحواس وادراك رابوط وريبوط4

الرسائل الواردة  من حولنا 



إلى اللقاء


